GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 10. 01. NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
P. 11. 01. Pavlin Oglejski
T. 12. 01.

Tatjana

S. 13. 01. Hilarij
Č. 14. 01. Oton
P. 15. 01.

Absalom, Pavel

S. 16. 01.

Marcel
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Portorož
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za zdravje
za župniji
Avrelija in Marjan Krmac
Butinar in Čiček

18.00

Marjana in Zinka Benulič

8.00

v zahvalo za 80 let

19.00

Stane Čendak, Marica in
Janez Vidovič

18.00

Dornik

18.00

za varstvo družine

9.30
11.00
18.00

za župniji
Silvo Potočnik
za duše v vicah

Drugod

N. 17. 01. 2. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož

letnik XLIV.
številka 7.

JEZUSOV KRST
10. januar – 17. januar 2021

ŽIVETI KRST = PRIČEVATI LJUBEZEN
OČETA in SINA in SVETEGA DUHA

Tvit papeža Frančiška
Betlehemsko Dete naj nam pomaga, da bi bili na razpolago,
velikodušni in solidarni posebno do bolj krhkih, bolnih in tistih, ki so v
tem času ostali brez dela in so v hudih težavah (8. 1. 2021).
Tudi mi smo, kot modri – trije kralji, poklicani, da vedno dopustimo
Jezusu, da nas pritegne, nas razsvetli in spreobrne. To je pot vere, prek
molitve in zrenja Božjih del, ki nas stalno napolnjujejo z novim veseljem in
začudenjem (6. 1.).
Ko dvignemo oči k Bogu, življenjski problemi ne izginejo, a čutimo,
da nam Gospod da potrebno moč, da se z njimi soočimo (6.1.).
V Detetu Jezusu se Bog kaže kot ljubezniv, poln dobrote in blagosti.
Zares, takšnega Boga moremo ljubiti z vsem srcem. - In Gesù Bambino
Dio si mostra amabile, pieno di bontà, di mansuetudine.
Veramente un Dio così possiamo amarlo con tutto il cuore (5. 1.).
Župniji Lucija in Portorož, Cvetna pot 4, 6320 Portorož
tel: 05 674 6700,
zupnija.lucija-portoroz@rkc.si, spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz;
župnik Vinko Paljk
070 311 575
vinko.paljk@gmail.com

»Ti si
moj ljubljeni Sin,
nad teboj
imam veselje.«
(Mr 1,7 - 11)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Jezusov krst
Praznik

Jezusovega krsta nas vabi, naj pomislimo na svoj krst. Jezus je
hotel prejeti krst, ki ga je oznanjal in delil Janez Krstnik v Jordanu. Gre za
krst pokore: vsi, ki so ga prejemali, so s tem izrazili željo, da bi bili očiščeni
grehov, in z Božjo pomočjo so se zavezali, da bodo začeli novo življenje.
Tako razumemo Jezusovo veliko ponižnost. On ki ni imel greha, se postavi
v vrsto s spokorniki. Koliko ponižnosti ima Jezus! In s tem ravnanjem je
pokazal, kar smo obhajali o božiču: svojo pripravljenost, da se potopi v reko
človeštva, da prevzame nase človeške pomanjkljivosti in slabosti, da deli z
njimi njihovo željo po osvoboditvi in zmage nad vsem, kar oddaljuje od
Boga in nas dela tuje bratom. On je nase prevzel vse nas, prevzema nase
breme vseh nas, usodo človeškega bitja.
Današnji evangelij poudari, da je Jezus, »brž ko je stopil iz vode, zagledal
nebesa, ki so se razpirala, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob«.
Sveti Duh, ki je bil na delu vse od začetka stvarjenja in je vodil Mojzesa in
ljudstvo skozi puščavo, se sedaj v polnosti spušča na Jezusa, da bi mu dal
moč za izpolnitev njegovega poslanstva v svetu. Sveti Duh je tvorec
Jezusovega krsta in tudi našega krsta. On nam odpira oči srca za resnico, za
celotno resnico. Vodi naše življenje na pot ljubezni. On je dar, ki ga je Oče
dal slehernemu izmed nas na dan našega krsta. On, Duh nam prenaša
nežnost božjega odpuščanja. In je vedno On, Sveti Duh tisti, ki daje zven
Očetovi razodevajoči Besedi: »Ti si moj Sin«.
Praznik Jezusovega krsta vabi vsakega kristjana, da se spomni na
lastni krst. Vprašam vas: ali veste za datum svojega krsta? Veste, kateri dan
ste bili krščeni? Vsakdo naj pomisli. In če vam datum ni znan ali ste ga
pozabili, ko se vrnete domov, vprašajte mamo, babico, strica, teto, dedka,
botra, botro: na kateri datum? In tistega datuma se moramo vedno
spominjati, ker je to praznik, je datum začetka našega posvečenja, je datum,
ko nam je Oče podaril Svetega Duha, ki nas spodbuja, da gremo naprej, je
datum velikega odpuščanja. Ne pozabite: kateri je datum mojega krsta?
Kličimo na pomoč Marijino varstvo, da bodo vsi kristjani mogli vedno bolj
dojeti dar krsta in se trudili, da bi ga zavzeto živeli ter s tem pričevali
ljubezen Očeta in Sina in Svetega Duha (papež Frančišek, 7. 1. 2018).

OBVESTILA

 JASLICE. V cerkvi ostanejo do 2. 2. Radi jih pridimo pogledat. Obenem obiščemo
živega Jezusa! Čaka nas. – V piranskih cerkvah je razstava jaslic do 31. 1.
 BLAGOSLOV DOMOV IN DRUŽIN, povezan z obiskom župnika, preložimo na čas, ko
ne bo nevarnosti okužbe s koronavirusom. Z družinsko molitvijo vsak dan kličemo
Božji blagoslov na družinske člane in na vse naše delo.
 NAŠA UDELEŽBA PRI SV. MAŠAH PO ZADNJIH ODLOKIH (1 oseba ali družina na
30 m2): v Portorožu: 17 (+ 3 v atriju), v Luciji: 2. – Za ostale je prejem sv.
obhajila pred mašo ali po njej. Še vedno je tudi priložnost za sveto spoved.

 MARIJANSKI KOLEDAR dobimo v zakristiji v Luciji in Portorožu (2,50 €).
 KOLEDOVANJE – TRIKRALJEVSKA AKCIJA. Dar za plemenite dejavnosti
slovenskih misijonarjev oddamo v cerkvi ali pošljemo po položnici na
Misijonskko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana: TRR 0201 4005
1368 933, SI00 249300, namen: Trikraljevska akcija. - Bog povrni!
 OBNOVITEV NAROČNINE ZA VERSKI TISK Verski tisk je v glavnem v prosti prodaji.
Priporočljivo pa je, da - kdor more - v januarju poravna naročnino za vse leto. Družina
130 €, Ognjišče 33,50 €, Novi svet 33 €. Tudi Mohorjeve knjige vabijo k branju.

Za svoje versko izpopolnjevanje in krščansko obveščenost nam zelo
koristi tudi tiskana beseda. Navedene revije si lahko v Portorožu
izposodimo:
DRUŽINA je verski tednik za vsako našo družino z aktualnimi
dogodki, duhovnimi članki in TV sporedom. OGNJIŠČE je mesečnik
za mlade in tudi za druge. PRIJATELJ je namenjen bolnikom,
invalidom, ostarelim in njihovim prijateljem ter je lahko tudi naš dar
starejšim in preizkušenim bratom in sestram. MISIJONSKA
OBZORJA so posvečena oznanjevanju vere v misijonih, posebej tam,
kjer delujejo naši misijonarji. NOVI SVET želi prispevati k graditvi
zedinjenega sveta in pomaga uresničevati Božjo besedo. Knjige
MOHORJEVE DRUŽBE nas učijo ljubezni do lepe slovenske besede.
MAVRICA je za otroke, #najst za odraščajoče, BOŽJE OKOLJE za
duhovno rast, CERKEV DANES – pastorlana revija.
Postanite redni naročnik vsaj enega verskega čtiva. Tudi tako
omogočate, da vstopa Jezusov nauk v vašo družino. - Naročnino in
prispevek za omenjene časopise in revije oddate v zakristiji.


NAŠI RAJNI. K Očetu, ki ji kliče: »Ti si moj ljubljeni otrok!«, je s telesno smrtjo odšla
79-letna Kata Berljavac roj. Bošnjak, Liminjanska 89, Lucija. Gospod, daj ji večni
pokoj in domačim tolažbo.

